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Regionalt næringsfond for  

Arendal, Froland og Grimstad 

 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 

 

Det ble avholdt styremøte i regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad 

 

Fredag 11. mars 2022 kl. 10.00-11.30 i teams. 

 

Frammøte: 

Nina Hopstock, styremedlem, Arendal kommune  

Bodil Slettebø, styremedlem, Grimstad kommune  

Ole Tom Tjuslia, styremedlem, Froland kommune 

Benny Andre Johansen, observatør, Agder fylkeskommune, vara for Wenche Fresvik  

Kirsten M. Jomås Bendiksen, observatør, NAV 

Hugo Loftesnes Pettersen, observatør, Innovasjon Norge  

Inge Juul Petersen, observatør, Arendal Kommune  

Daniel Megaard, observatør, Innoventus sør 

Tor Arne Johnsen, saksbehandler 

 

 

Økonomisk oversikt før møte 11.03.22  Bevilget Disponert Rest 
Tilskudd Agder fylkeskommune   1.200.000   1.200 000 
Kommunale tilskudd    800.000 200.000    520.000 
Indirekte kostnader, 4%     80.000                   
Sum      800.000   1.720.000 

 

Saksliste: 

Sak 06/22:  Godkjenning av innkalling. 

   Forslag til vedtak: 

   Innkallingen godkjennes. 

   Votering: 

   Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

   Dermed er følgende vedtatt: 

   Innkallingen ble godkjent. 

 

Sak 07/22:  Godkjenning av saksliste. 

   Forslag til vedtak: 

   Sakslisten godkjennes. 

   Votering: 

   Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

   Dermed er følgende vedtatt: 

   Sakslisten ble godkjent. 

 

Sak 08/22:  Godkjenning av protokoll fra møte 04.01.22. 

   Forslag til vedtak: 

   Protokollen fra møte 04.01.22 godkjennes. 
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   Votering: 

   Protokollen fra møte 04.01.22 ble godkjent. 

 

Sak 09/22:  Ev. referatsaker. 

   Forslag til vedtak: 

   Referatsakene tas til orientering. 

   Votering: 

   Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

   Dermed er følgende vedtatt: 

   Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Sak 10/22:  Søknad fra Christen Hermansen. 

   Forslag til vedtak:  
Søknad om støtte til prosjektet «Autonom badstueplattform for distriktet» 
avslås.  
Behandling: 
Omforent tilleggsforslag: 
Søker oppfordres til å arbeide videre med ideen og ev. utrede en 
markedsavklaring gjennom etableringsveiledning. 
Votering: 
Forslag til vedtak med omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
Søknad om støtte til prosjektet «Autonom badstueplattform for distriktet» 
ble avslått. Søker oppfordres til å arbeide videre med ideen og ev. utrede en 
markedsavklaring gjennom etableringsveiledning. 
 

Sak 11/22:  Søknad fra PT studio way2endurance AS. 
   Forslag til vedtak:  

Søknad om støtte til prosjektet «Etablere en ny avdeling av PTstudio 
way2endurance AS i Arendal» avslås.  
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
Søknad om støtte til prosjektet «Etablere en ny avdeling av PTstudio 
way2endurance AS i Arendal» ble avslått.  

 
Sak 12/22:  Søknad fra Østre Agder Interkommunalt Politisk Råd. 
   Forslag til vedtak:  

Søknad om støtte til prosjektet «Mulighetsstudie for solenergi og 
landbruksareal i Østre Agder» avslås.  

   Behandling: 
   Omforent forslag: 

1. Søknaden fra Østre Agder IPS til prosjektet «Mulighetsstudie for 
solenergi og landbruksareal i Østre Agder» imøtekommes med et tilskudd 
på kr. 150.000, forutsatt fullfinansiering og dokumentasjon på 
egeninnsats utover det som foreligger i kostnadsoverslag og innsendt 
finansieringsplan. 

2. Beløpet dekkes over kommunale midler. 
3. 50% utbetales når fullfinansiering er bekreftet. De resterende 50% 

utbetales mot innsendt regnskap bekreftet av regnskapsfører og kort 
rapport. 
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4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.23. 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
1. Søknaden fra Østre Agder IPS til prosjektet «Mulighetsstudie for 

solenergi og landbruksareal i Østre Agder» imøtekommes med et tilskudd 
på kr. 150.000, forutsatt fullfinansiering og dokumentasjon på 
egeninnsats utover det som foreligger i kostnadsoverslag og innsendt 
finansieringsplan. 

2. Beløpet dekkes over kommunale midler. 
3. 50% utbetales når fullfinansiering er bekreftet. De resterende 50% 

utbetales mot innsendt regnskap bekreftet av regnskapsfører og kort 
rapport. 

4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.23. 
    
Sak 13/22:  Søknad fra HTTECH AS. 
   Forslag til vedtak:  

1. Styret vedtar å støtte HTTECH AS med kroner 200 000 til prosjektet 
«Pyrobiokarbon».   

2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet 
utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport. 

3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler  
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.23 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
1. Styret vedtar å støtte HTTECH AS med kroner 200 000 til prosjektet 

«Pyrobiokarbon».   
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet 

utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport. 
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler  
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.23 

 
Sak 14/22:  Søknad fra Arendal Leather Company AS 
    Forslag til vedtak:  

1. Styret vedtar å støtte Arendal Leather Company AS med kroner 100 000 
til prosjektet «Workshop med bærekraftig håndverk». 

2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet 
utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport. 

3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler  

4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.23. 

Votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Dermed er følgende vedtatt: 

1. Styret vedtar å støtte Arendal Leather Company AS med kroner 100 000 
til prosjektet «Workshop med bærekraftig håndverk». 

2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet 
utbetales mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport. 

3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler  

4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.23. 
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Sak 15/22:  Søknad fra MS Kystveien AS. 
   Forslag til vedtak:  

1. Styret vedtar å støtte MS Kystveien AS med kroner 150 000 til 
gjennomføring av et forprosjekt. 

2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og kjøpet av 
Hagbart Waage er på plass. Restbeløpet utbetales mot godkjent 
regnskap, timelister og kortfattet rapport. 

3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler  

4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.23 

Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 
Dermed er følgende vedtatt: 
1. Styret vedtar å støtte MS Kystveien AS med kroner 150 000 til 

gjennomføring av et forprosjekt. 
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet og kjøpet av 

Hagbart Waage er på plass. Restbeløpet utbetales mot godkjent 
regnskap, timelister og kortfattet rapport. 

3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler  

4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.23. 

 
Sak 16/22:  Søknad fra Agder Kunstfagskole AS. 
   Forslag til vedtak:  

Søknad om støtte til etablering av Agder Kunstfagskole avslås.   
   Behandling: 

Forslag fra Nina Hopstock: 
1. Søknaden fra Agder kunstfagskole as imøtekommes med et tilskudd på 

kr. 50.000. 
2. Beløpet dekkes over udisponerte inndratte covid 19-midler for Arendal 

kommune. 
3. Beløpet utbetales med 50% ved vedtakstidspunkt. De resterende 50% 

utbetales når prosjektet er gjennomført mot innsendelse av regnskap 
bekreftet av regnskapsfører og kort rapport. 

4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.23. 
Votering: 
Forslaget fra Nina Hopstock ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt:  
1. Søknaden fra Agder kunstfagskole as imøtekommes med et tilskudd på 

kr. 50.000. 
2. Beløpet dekkes over udisponerte inndratte covid 19-midler for Arendal 

kommune. 
3. Beløpet utbetales med 50% ved vedtakstidspunkt. De resterende 50% 

utbetales når prosjektet er gjennomført mot innsendelse av regnskap 
bekreftet av regnskapsfører og kort rapport. 

4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.23. 
 

Sak 17/22:  Søknad fra Jensen Grafisk Design ENK. 
   Forslag til vedtak:  

Søknad om støtte til oppstart av Jensen Grafisk Design avslås.  
   Votering: 
   Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
   Dermed er følgende vedtatt: 
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   Søknad om støtte til oppstart av Jensen Grafisk Design ble avslått. 
 
Sak 18/22: Anmodning fra Naturvernforbundet om krav om tilbakebetaling av tilskudd til 

Tromøy drenering og hage. 
 Forslag til vedtak: 
 Anmodningen etterkommes ikke. 
 Behandling: 
 Omforent tilleggsforslag: 
 Det legges til juridisk begrunnelse i utsendelse av melding om vedtak. 

Votering: 
Forslag til vedtak med omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
Anmodningen etterkommes ikke. Det legges til juridisk begrunnelse i 
utsendelse av melding om vedtak.  

 
Sak 19/22: Eventuelt. 
 Tidspunkt for neste møte. 
 Ettersendes. 
 
Økonomisk oversikt før møte 11.03.22  Bevilget Disponert Rest 
Tilskudd Agder fylkeskommune   1.200.000 450.000    750 000 
Kommunale tilskudd       800.000 350.000    370.000 
Indirekte kostnader, 4%       80.000                 
Sum      2.000.000 880.000 1.120.000 

  
 
 
 
, den 13. mars 2022 
 
 
Ole Tom Tjuslia 
Styremedlem/sekretær 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 


